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1. Financiële Sponsorpakketten 
 

We bieden verschillende sponsorpakketten aan zodat elke sponsor het pakket kan kiezen dat het 
beste bij zijn/haar voorkeur past.  In de sponsorpakketten koppelen we tegenprestaties aan de 
financiële bijdrage die de sponsor beschikbaar stelt. Hiertoe hanteren wij de volgende kenmerken 
per pakket: 
 

Sponsorpakket Santa Claus- Hoofdsponsor (maatwerk) 
 In overleg mogelijkheid tot het plaatsen van eigen promotiemateriaal (spandoeken, vlaggen 

etc.) langs het parcours alsook bij start/finishboog en podium; 

 U wordt benoemd door de speaker tijdens het event; 

 Vermelding van bedrijfslogo op de orderbevestiging bij digitale inschrijving; 

 Naamsvermelding op promotiemateriaal (posters, flyers etc.); 

 Vermelding van bedrijfslogo op de startnummers; 

 Vermelding met bedrijfslogo in de free publicity en op social media; 

 Vermelding op de RSR website (sponsorpagina + sponsorbalk op iedere pagina) met 
bedrijfslogo en link naar website; 

 Deelnamebewijs voor aantal personen in overleg. 

 

Sponsorpakket Rudolph - Sponsor à € 500,- 
 In overleg mogelijkheid tot het plaatsen van eigen promotiemateriaal (spandoeken, vlaggen 

etc.) langs het parcours; 

 Naamsvermelding op promotiemateriaal (posters, flyers etc.); 

 Vermelding met bedrijfslogo in de free publicity en op social media; 

 Vermelding op de RSR website (sponsorpagina + sponsorbalk op iedere pagina) met 
bedrijfslogo en link naar website; 

 Deelnamebewijs voor aantal personen in overleg met een maximum van 8. 

 

Sponsorpakket Blitzen - Sponsor à € 250,- 
 Vermelding met bedrijfsnaam in de free publicity en op social media; 

 Vermelding op de RSR website (sponsorpagina) met bedrijfsnaam; 

 Deelnamebewijs voor aantal personen in overleg met een maximum van 4. 

 

Santa’s Helper à € 100,- 
 Vermelding op de RSR website (sponsorpagina) met bedrijfsnaam; 

 Deelnamebewijs voor aantal personen in overleg met een maximum van 2. 
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2. Natura Sponsoring 
 
Naast sponsoring in de vorm van een financiële bijdrage, is het natuurlijk ook mogelijk dat er 
sponsoring wordt aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld materialen of activiteiten. 
 
 Enkele voorbeelden zouden kunnen zijn: 

 Koek en zopie na afloop van Rotary Santa Run 

 Advertenties in (gedrukte) lokale media; 

 Geluidsinstallatie of live muziek; 

 Drukwerk (flyers, posters, e.d.); 

 Etc. 

 
Sponsoring hoeft niet per definitie te betekenen dat men naar de beurs grijpt. Sponsoring in de vorm 
van goederen, diensten of inzet zijn net zo hard nodig en worden ook zeer gewaardeerd. 
 
Bij sponsoring in natura zal ook een tegenprestatie gelden in de vorm van een vermelding op de RSR 
website (sponsorpagina) met bedrijfsnaam. We zullen gezamenlijk de mogelijkheden voor sponsoring 
in natura onderzoeken zodat eventuele conflicterende belangen met andere sponsoren voorkomen 
wordt. 

 

Klein  - platte tekst 

Medium - bedrijfsnaam met hyperlink 

Groot  - logo met hyperlink 
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3. De sponsorovereenkomst 
 

Als de contacten concreet worden is het van belang om een overeenkomst te sluiten tussen beide 

partijen. Hiertoe zullen we een sponsorovereenkomst opstellen die door beide partijen getekend 

zullen worden.  
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4. Na afloop van de Rotary Santa Run 
 

Ook na de Rotary Santa Run zullen we u niet vergeten. 
 
We zullen een bedankadvertentie (al dan niet digitaal) plaatsen waarmee we onze sponsoren in het 
algemeen bedanken. Daarnaast ontvangt iedere sponsor een persoonlijke bedankbrief- of email 
eventueel voorzien van aansprekende foto’s of een sfeerimpressie van het geslaagde evenement. 


